
 
 م 2008هـ/1429( ـ السنة التاسعة عشر، صيف 42العدد )

 
 من بصائر الوحي

 نسبية املعرفة الدينية واملنهج التكاملي يف تفسري القرآن
 الشيخ األسعد بن علي

 
 املقدمة
املصدر األسـا  للـد ن االسـ مي م هـد مقدسـا ه بـل هـو     ا ـ  « كرميالقرآن ال»ال ميثل 

 ذلك حمور املعرفة الد نية يف العامل االس مي م  ُّ ثقافته م وهر رصيده احلضاري.

فتارخييًّـــاخ   ـــرا هـــ ا الكتـــاض يف ةربتـــه احلضـــار ة األم  األمـــة مـــن  ياهـــ  ا  ـــل مالقصـــور 
ر برسالة عاملية حتمل را ة اهلدى ماخل ص.مالظلمات، مصنع جمتمعاً فر داً  ب  ش ِّ
ملـن   حضــاري  د ـد قــاد العـامل  ســره     فـ   د ــد « اقــر »لقـد  سـه هــ ا الكتـاض بــد اً بــ

 من التقدم مالرقي املعنوي ماملادي.
منبــع العلـــوم ماملعــاري االســ مية الـــحل اــادت هــ ه احلضـــار  « القــرآن»ممــن   ــة   يــة مث ـــل 

كــل العلــوم الد نيــة  قر بــاً ا بثقــن مــن القــرآن الكــرميخ فالت ســ  معلــوم القــرآن بنياهنــا علي ــا، ف
مركزها القرآن كما هو ماضح، مال قه مالك م، حتوم حول القرآن ماحلد ث. مه ا األ    ـا  

  ساساً لت صيل القرآن مارح جممله مبيان مب ما ه.
عقــل املســلد علـأ التامــل مالســ  احلثيــث مابلنسـبة للعلــوم العبيعيــة ماال ســا ية، حـرن  القــرآن ال
 للكشف عن قوا ني العبيعة مقوا ني التار خ ماجملتمع.
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 .]i]1}ُقْل سِّ ُما يفِّ اأَلْر ِّ فَا ظُُرما َكْيَف َبَد َ اخْلَْلَ {
 .]ii]2}ُقْل سِّ ُما يفِّ اأَلْر ِّ فَا ظُُرما َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة الن ِّ َن مِّن قـَْبُل{

ت قرآهنــا معنــوان جمــدها، فتاالنمــن ع قت ــا بــ اوا مهو ت ــا، مســعن  ل ــث ملكــن األمــة ه ــر 
ابحثــة عــن بــد ل حضــاري  ســتع ه مــن الشــرب أر  ممــن ال ــرض   ــرى، لتتعمــ   المت ــا  كثــر 

 فاكثر.
م وماً بعد آ ر  تيقن قعاعات ماسعة من األمة  ن قدرها يف التقدم حنو القـرآن مآفاقـه املعرفيـة 

عــــت ابلتقــــدم  وفــــاً مــــن داللــــة العــــود  الــــحل  تــــزن كــــل   ــــا ات املاضــــو ة ماحلضــــار ة )مهنــــا  
 مالنكوص    الورا (.

 مــة » ومــاً بعــد آ ــر  قســخ القناعــة  ن هنــا  معادلــة حتكــد ع قــة األمــة بكتا ــا م ادهــاخ  ن 
القــرآن  ــن ؤ م ــادي رســالت ا كلمــا  صــاحلن مــع الكتــاض مف متــه ملكن ــا  ضــعف م ســتقيل 

 «.ما ه رت الكتاض  م  سا ت ف مهحضارًّيًّ كل
 ن حضــار نا  C كــدت الت ربــة التارخييــة، م كــدت العبيعــة البيا يــة ملع ــز  النــ  اخلــا  حممــد 

قامــن علــأ قاعــد  ذلــك الــن  مال ميكــن  ن  ُبعــث مــن  د ــد م ســود مــر  «  ــ »حضــار  
م قر  « قر  ابسد ر ا ن  »  ية يف عاملية  د د   ال من   ل قرا    د د ، فعلي ا مر    ية 

 مر ا األكرم ال ي علد ابلقلد.
ممن دمن ا دماا األمة يف سياب قرا    د د ، ال  توقع لألمـة موقعـاً متميـزاً يف  اراـة القـوى 

 امل يمنة علأ العامل.
ســـيبقأ عنـــوان حضـــار نا مهنضـــاوا قـــرا ات مت ـــدد  للـــن  الـــد   املنعـــوي علـــأ كـــل حقـــائ  

 ان، املتضمن ألسرار الو ود ماحليا  مما بعد احليا .الكون مالتار خ ماال س
لقد  كندت التحـوالت السياسـية األ ـ  ،  ن االـامالت املتواضـعة مل مسـة القـرآن مـن  د ـد، 
ما دفاع ا ماه  من  د د حنو كتا ا.. منحن  اعاعات م ضا ات م مـة سـا ن يف صـنع 

  ـــران، محركـــة املقاممـــة يف لبنـــان مفلســـعني ماقـــع  د ـــد حتـــل فيـــه ةربـــة الدملـــة االســـ مية يف 
مالعـــراب، موقعـــاً متقـــدماً  نـــافح فيـــه عـــن املشـــرمع احلضـــاري االســـ مي م تصـــدى مـــن   لـــه 

 الامالت الت ميش ماالل ا .
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 ن قبولنا بضـرمر  القـرا   ا د ـد   قـود     التسـليد بضـرمر  املـن  ، مـن    لـاو فعنـال  ـول 
 ال ي كان عام ً  ساسيًّا لتخلف األمة قرم ً او لة. « سا   ف د الد ن»دمن 

ال ميكـن  عي ـا عنـد الكثـ  ن « ثوابـن»ممنـاه  د    « مقـد »لقد حتول  راث اآلاب     
 مما عمن   راحات التخلف ما مود.

 م الصــــي ة الن ائيــــة للمعرفــــة « الــــد ن»فاضــــحن  ف ــــام املاضــــني مقــــرا   الســــلف للــــن  هــــي 
 الد نية.
املعرفــة الد نيــة، قوالــ   ــاهز   ســتدعي ا مــن  عمــاب التــار خ ممــن ثنــاًّي املاضــي، كلمــا م ــدت 

 ائنا ذلك!!.
املـــن   هـــو الـــ ي  ل ِّـــ  ابلـــوعي الـــد       فـــ   قـــأ ممـــدارات  د ـــد  يف ع قتنـــا ابلـــن  
للـــتخل  مـــن هيمنـــة الشـــرمح ماحلوااـــي، ملت ـــدد القـــرا   عـــت اســـت ابة متكـــرر  يف ســـياقاوا 

ْسـدِّ َرب ِّــَك{ ليتنــزل القـرآن مــن  د ــد يف  اــار  اخلاصـة، مكــا ً مالمــا ً ماخوصـاًخ ألمــر }اقْـــَرْ  ابِّ
 آ ر...

مأتســيه املــن    تــاا    عــد  فكر ــة ) تحــدث عن ــا يف   اصــيل الدراســة(، كمــا  تــاا    
عــــد  معنو ـــــة،    ــــا التعـــــا  عــــن املواقـــــف االافظــــة املتشـــــن ة الــــحل  رمـــــي ابلز دقــــة ماهلراقـــــة 

 ماالحنراي كل حماملة لتخعي سلعة امل سر ن  م سلعة القاث عموماً.
ملكن كيف  تخعأ  ا قية النصوص الثا ية؟ كيف من د لتاسيه مـن    د ـد  راعـي  سـبية 

 املعاري الد نية من   ة، م قر ابملصدر االهلي للن  الد   القععي؟.
 دده يف الزمان ماملكان؟.كيف  اسه ه ا املن   ال ي  ُععي للن  الد   أتلقه مة

هــ ه هــي االاـــكالية االور ــة الــحل حتـــامل هــ ه الدراســـة املختصــر   ن ةيــ  في ـــا علــأ قاعـــد  
 املعال  التاليةخ

  ماًلخ حقيقة القرآن -
   ياًخ ف د القرآن مالعوامل املاثر  فيه. -
 ح. لثاًخ  سبية املعرفة الد نية ال  ع  فوضو ة الت س خ املن   املقق  -
 رابعاًخ آفاب الرؤ ة ا د د . -

 :الو ودي مموقعه القرآن حقيقة : مالً 
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قد  بدم البحث يف حقيقة القرآن  مراً مست رابًخ ف ل   ي  مره حىت حنتاا     عر ـف القـرآن 
 الكرمي؟ مىت اابن هو ة القرآن اائبة حىت  ضعر    بيان حقيقته؟!

ف ـام لححااـة يقيقـة القـرآن الكـرمي ممـا  ر ـ  ملكن ال ي  قتضي ذلـك قصـر العد ـد مـن األ
 علأ ذلك من التسليد مبناه    س  ة ال  نس د مع رمح القرآن.

 ف ل    د القرآن من ال  عرفه ح  املعرفة؟
ا  الن  ـــرى ما عـــاً مـــن  ـــا  دبيًّـــا! ممـــن العبيعـــي  ـــدًّ بعـــؤ البـــاحثني  نظـــر    القـــرآن بوصـــ ه  صًّ

 األدو!! عبي  مناه  النقد مالتحليل 
مالـــ ي  نظـــر للقـــرآن حلقـــًة مـــن حلقـــات الـــقاث الـــد   للمســـلمني سيســـ ن   ســـه يف دائـــر  
أرخييـــة الـــن  القـــرآ ، مســـيل ي مـــن اعتبـــاره البعـــد ال يـــ ، مخيضـــعه ابلتـــا  آلليـــات م دمات 
البحث   س ا الحل  عتمد علي ا يف ف د النصوص الد نية التارخييـة، مسـينعل  يف رؤ تـه للقـرآن 

مقاربتـــه  ًّيه بوصـــ ه  حـــد الكتـــ  املاد ـــة املقدســة، دمن  ـــدقي  م ييـــز بـــني القـــرآن مســـائر  مــن
الكتـ  األ ــرى عمومــاً مالع ــد ن  صوصــاً. هـ ه الرؤ ــة ســتقود صــاحب ا لتعبيــ  اهلرمنيوايقــا 

 ال ربية ل  د القرآن.
هكـــ ا   حـــأ كيـــف  ن عـــدم امـــت   رؤ ـــة دقيقـــة للقـــرآن، م شـــخي  دقيـــ  حلقيقـــة الـــن  

 لقرآ ؛  قود    مناه     م ئمة يف الت س .ا
 مابلتا خ ميكن  ن  اسه للقاعد  التاليةخ

ل  د القرآن ال بد من من   م ئد لرمحه، مللوصول للمن   املناس  ال بد من معرفـة حقيقـة 
 القرآن.

   سه. ميف ه ا االةاه  دنعي  ن  فضل ار قة ملعرفة القرآن اعتماد القرآن ال ي  ُعر ي عن
 ملنتبع آًّيت الكتاض الحل  تحدث عن القرآن الكرميخ يف ابيعته مهو ته ميف دمره مرسالته.

يف القـــرآن  ســـميات عد ـــد  لكتـــاض ث م وصـــي ات كثـــ    ســـتقر  اآلًّيت املعنيـــة لنحـــدد  -
ه ه التسميات مه ه األمصاي، لعل ذلك  ساعد  علأ معرفة هو ة الكتاض محقيقة القرآن 

 م وهرهخ 
 من التسمياتخ الكتاض  *
 . ]iii]3( َذلَِّك اْلكَِّتاُض الَ َرْ َ  فِّيهِّ ُهًدى ل ِّْلُمتنقِّنَي{1}امل ) -
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 . ]iv]4}َمَما  َ َزَل َعَلْيُكْد م َِّن اْلكَِّتاضِّ َماحلِّْكَمةِّ  َعُِّظُكد بِّهِّ{ -
 . ]v]5}َمَهَ ا كَِّتاٌض  َ َزْلَناُه ُمَباَرٌ  فَا نبُِّعوُه{ -
َناُهد بِّكَِّتاٍض َفصنْلَناُه َعَلأ عِّْلٍد ُهًدى َمَرْْحًَة ل َِّقْوٍم  ـُْامُِّنوَن{}َمَلَقْد  ِّ  -  . ]vi]6ئـْ
 . ]vii]7}اَلر كَِّتاٌض  َ َزْلَناُه  ِّلَْيَك لُِّتْخرَِّا النناَ  مَِّن الظُُّلَماتِّ  َِّ  النُّورِّ{ -
 . ]viii]8}اَلَر  ِّْلَك آًَّيُت اْلكَِّتاضِّ َمقـُْرآٍن مُّبِّنٍي{ -
َ هَلُُد الن ِّي اْ تَـَلُ وْا{}َممَ  -  . ]ix]9ا  َ َزْلَنا َعَلْيَك اْلكَِّتاَض  ِّالن لِّتُـَبني ِّ
 .]x]10}َمالِّ َهَ ا اْلكَِّتاضِّ الَ  ـَُ ادُِّر َص ِّ ًَ  َمالَ َكبِّ ًَ   ِّالن َ ْحَصاَها{ -
 . ]xi]11}َمَهَ ا كَِّتاٌض مَُّصد ٌِّب ل َِّساً  َعَربِّيًّا{ -
{}َم َ َزْلَنا مَ  - ْلقِّْسطِّ  .]xii]12َعُ ُد اْلكَِّتاَض َماْلمِّيزَاَن لِّيَـُقوَم النناُ  ابِّ

يف ه ه اآلًّيت  سمأ القرآن   سه ابلكتاض، م سمي   سه ابهلدى، النزمل ابحل ، املوعظة، 
املبار ، الرْحة، خيرا النا  من الظلمـات    النـور، كتـاض مبـني،  ُبـني ِّ مـا ا تلـف النـا  فيـه، 

     مكب  ، مصدب،  قوم النا  ابلقسط. يط م صي كل ص
 آًّيت حول القرآن الكرمي  مردت  سمية القرآن م سندت له  مصاي   رى من اخ  *
- }  .]xiii]13}َاْ ُر َرَمَضاَن الن َِّي  ُ زَِّل فِّيهِّ اْلُقْرآُن ُهًدى ل ِّلننا ِّ
َي  َِّ ن َهَ ا اْلُقْرآُن ألُ  ِّرَُكد بِّهِّ َمَمن بـََلَغ{ -  . ]xiv]14}َم ُمحِّ
ُر اْلُمْامِّنِّنَي{ -  .]xv]15} ِّنن َهَ ا اْلُقْرآَن  ِّْ دِّي لِّلنحلِّ هَِّي  َقْـَوُم َم ـَُبش ِّ
َ ا  َمَرْْحٌَة ل ِّْلُمْامِّنِّنَي{ -  .]xvi]16}َم ـُنَـز ُِّل مَِّن اْلُقْرآنِّ َما ُهَو اِّ
 .]xvii]17}َما  َ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِّتْشَقأ{ -
 .]xviii]18ُه قـُْرآً  َعَربِّيًّا لنَعلنُكْد  ـَْعقُِّلوَن{} ِّ ن  َ َزْلَنا -
 . ]xix]19( يفِّ كَِّتاٍض منْكُنوٍن{77} ِّ نُه َلُقْرآٌن َكرِّمٌي ) -
 . ]xx]20( يفِّ َلْوٍح حمنُْ وٍظ{21}َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمنِّيٌد ) -
َلْن آًَّي ُُه قـُْرآً  َعَربِّيًّا ل َِّقْوٍم  ـَْعَلُمونَ  -  . ]xxi]21{}كَِّتاٌض ُفص ِّ
 .]xxii]22}قُرآً  َعَربِّيًّا َ ْ َ ذِّي عَِّوٍا لنَعلنُ ْد  ـَتـنُقوَن{ -
آًّيت القــرآن مصــ ته ابهلدا ــة مالقوامــة مالشــ ا  م  ــي الشــقا  محــددت  لــة مــن األهــداي  *
 «خالعقل، العلد، التقوى»
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 «لعل د  علمون، لعل د  تقون، لعلكد  عقلون»
   للقرآنخ محتدثنا آًّيت القرآن عن مقام  ي

 . ]xxiii]23( يفِّ َلْوٍح حمنُْ وٍظ{21}َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمنِّيٌد ) -
 .]xxiv]24( يفِّ كَِّتاٍض منْكُنوٍن{77} ِّ نُه َلُقْرآٌن َكرِّمٌي ) -

التوصــي ات الســابقة  ر ــع    عــامل اهلدا ــة مالتشــر ع، مهنــا  آًّيت  تحــدث عــن  بعــاد مآ ر 
 ائية جماال ةخحسية للقرآن ملو كا ن يف سياقات كن

ًعا مَُّتَصد ًِّعا م ِّْن َ ْشَيةِّ ثِّ{ -  . ]xxv]25}َلْو  َ َزْلَنا َهَ ا اْلُقْرآَن َعَلأ َ َبٍل لنَر َ ـَْتُه َ ااِّ
َْت بِّهِّ ا َِّباُل  َْم ُقع َِّعْن بِّهِّ اأَلْرُ   َْم ُكل ِّـَد بِـّهِّ اْلَمـْوَ أ بَـل ألِّ اأَلْمـُر  - يًعـا  ِّ }َمَلْو َ نن قـُْرآً  ُس  ِّ

ــي يًعــا َمالَ  ـَــزَاُل النــ ِّ َن َكَ ــُرماْ ُ صِّ ـَـا  َفـََلــْد  ـَْيــَا ِّ النــ ِّ َن آَمنُــواْ َ ن لنــْو َ َشــا  ثُ هَلـَـَدى الننــاَ   ِّ بُـُ د مبِّ
َ َمْعُد ثِّ  ِّنن ثَ الَ خُيْلُِّف   .]xxvi]26اْلمِّيَعاَد{َصنَـُعوْا قَارَِّعٌة  َْم حَتُلُّ َقرِّ ًبا م ِّن َدارِّهِّْد َحىتن ََيِْتِّ

 من العنام ن القرآ ية الحل قأ القرآن هلا   سه ال رقان، ممن اآلًّيت يف ه ا املعىنخ
- }  . ]xxvii]27}ُهًدى ل ِّلننا ِّ َمبـَي َِّناٍت م َِّن اهْلَُدى َماْلُ ْرقَانِّ
 . ]xxviii]28 رًا{} ـََباَرَ  الن ِّي  ـَزنَل اْلُ ْرقَاَن َعَلأ َعْبدِّهِّ لَِّيُكوَن لِّْلَعاَلمِّنَي َ  ِّ  -

 من األقا  القرآ ية للقرآنخ ال كرخ
ُ  ِّلَْيُكْد ذِّْكرًا{ -  . ]xxix]29}َقْد  َ َزَل اَّللن
 . ]xxx]30}َمَما ُهَو  ِّالن ذِّْكٌر ل ِّْلَعاَلمِّنَي{ -
 . ]xxxi]31} ِّْن ُهَو  ِّالن ذِّْكٌر ل ِّْلَعاَلمِّنَي{ -
 . ]xxxii]32اًب َصَعًدا{}َمَمن  ـُْعرِّْ  َعن ذِّْكرِّ َرب ِّهِّ َ ْسُلْكُه َعَ ا -
َناَ  مِّن لنُد ن ذِّْكرًا{ -  . ]xxxiii]33}َكَ لَِّك  ـَُق ُّ َعَلْيَك مِّْن  َ َبا  َما َقْد َسَبَ  َمَقْد آ ـَيـْ
  سمية الت كر خ *
 .]xxxiv]34(  ِّالن َ ْ كِّرًَ  ل َِّمن خَيَْشأ {2}َما  َ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِّتْشَقأ ) -
 .]xxxv]35رٌَ  ل ِّْلُمتنقِّنَي{}َم ِّ نُه لََتْ كِّ  -

هـــ ه العنـــام ن املتنوعـــة ماملختل ـــة، مهـــ ه األمصـــاي الكثـــ   ممـــا ذكـــر  مممـــا مل  ـــ كر كـــالنزمل 
م)اال ـــــزال( م)اجمليـــــد(، م)العلـــــي(، )لســـــا ً عربيًّـــــا(، )مبـــــني(، )يف لـــــوح حم ـــــوظ(، )يف كتـــــاض 

 مكنون(.
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 ه ه األمصايخ ميكن  قسيم ا    عد   قسامخ 
م قـــا   ااـــر علـــأ البعـــد الرمحـــي ماملعنـــوي مالقبـــوي للقـــرآن، مآ ره يف التـــار خ   وصـــي ات -

 مالنا ، )القرآن، الكتاض، ال كر،   كر ، مبني، لسا ً عربيًّا(.
 وصي ات  ر بط ابلبعد املتعا  للقرآن الكرميخ قرآن جميد يف لوح حم وظ،   ه لقرآن كرمي يف   -

 ودي للقرآن م  ه ليه  صًّا  م ل ظاً فقط.كتاض مكنون.  ي حتدد املوقع الو 
  وصي ات  لثةخ اآل ر التكو نية للقرآن الكرميخ  -

ًعا مَُّتَصد ًِّعا{  .]xxxvi]36}َلْو  َ َزْلَنا َهَ ا اْلُقْرآَن َعَلأ َ َبٍل لنَر َ ـَْتُه َ ااِّ
َْت بِّهِّ ا َِّباُل{  . ]xxxvii]37}َمَلْو َ نن قـُْرآً  ُس  ِّ

َ ا  َمَرْْحٌَة ل ِّْلُمْامِّنِّنَي{}َم ـُنَـز ُِّل مَِّن   .]xxxviii]38اْلُقْرآنِّ َما ُهَو اِّ
َناُهد منا  َ َدقًا{  .]xxxix]39}َم َلنوِّ اْستَـَقاُموا َعَلأ العنرِّ َقةِّ أَلْسَقيـْ

 ما من   ة املضمون فكما  ست يد من  اارات القرآن الكرمي لرسـالة القـرآن ميكـن  ن  عتمـد 
 علأ حتليل مضمو ه.

هدا ـة « »  ـراا النـا  مـن الظلمـات    النـور»سابقة جند عد    را خ من ـا ف ي اآلًّيت ال
 «.لعل د  عقلون، لعل د  علمون« »ليقوم النا  ابلقسط« »النا 

العنــوان العــام الــ ي  شــمل كــل العنــام ن ال رعيــةخ هــو   ــراا النــا  مــن الظلمــات    النــورخ  
املعنو ــة ماال تماعيــة     ــور احلــ   كتــاض   زلنــا عليــك لتخــرا النــا  مــن كــل   ــواع الظلمــات

 ماملعرفة مالعدل.
مهك ا  بني القرآن هدفه مهـو حتعـيد قيـود ا  ـل مالضـ ل مال سـاد األ  قـي ماال تمـاعي »

 «.ميف كلمة ماحد  القضا  علأ الظلمات ماهلدا ة حنو العدل ماخل  مالنور
 ة  قسام  ساسيةخ محمامر القرآن كما حامل  ن  صي ا السيد العباابائي ث ث

خ  صــول العقائــد االســ مية مــن   واع ــا  صــول الــد ن الث ثــة، مهــي التوحيــد مالنبــو  ماملعــاد  مالً 
مالعقائــد املتنوعــة من ــاخ مثــل اللــوح مالقلــد مالقســط مالقــدر مامل ئكــة مالعــر  مالكرســي م لــ  

 السما  ماألر  م ظائرها.
 خ األ  ب ال اضلة.  ياً 
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ببيــان  Cالشــرعية مالقــوا ني العمليـة الــحل بـنين القــرآن كلياوـا مكلنــف النـ  األكــرم خ األحكـام  لثـاً 
   اصيل ا.

 حموراً من اخ 25لكن الش يد املع ري فصنل  كثر ه ه االامر ف كر 
ث ذا ــــه، صــــ ا ه،  وحيــــده، صــــ ا ه الثبو يــــة، صــــ ا ه الســــلبية، املعــــاد، امل ئكــــة، األ بيــــا ،  -

علــأ االميـــان،  لــ  الســمامات ماألر .. مســائر الكائنــات العبيعيـــة،  التحــر ؤ علــأ احلــث
الدعو     عبـاد  ث األحـد ماال ـ ص، ذكـر  عـد ث يف هـ ا العـامل، الـنعد اخلالـد  يف اآل ـر  

 للصاحلني مالع اابت يف اآل ر  للمسيئني.
الصـاحلني معاقبـة  التار خ مالقص  ابعتبارهـا ربـتاً لح سـان  وضـح صـدب األ بيـا  معواقـ  -

 املك بني، التقوى مالص ح م زكية الن ه.
 اال تباه للن ه األمار  ابلسو  مالوسام  مالت و  ت الن سية. -
 األ  ب احلسنة ال رد ة كالش اعة مالصت مالعدالة... -
 األ  ب اال تماعية كاالحتاد مالتواصي ابحل  مالتعامن. -
 ماهلبة محقوب الزم ني.األحكام كالص   ماحل  ا  اد  -
 احلوادث مالوقائع يف دمر بعثة الرسول   ل ث ث معشر ن سنة. -
  صائ  الرسول الكرمي م حواله مص ا ه. -
 مصف عام لث ث فئات يف  يع العصورخ املامنني، الكافر ن، املنافقني. -
 مصف األصناي الث ثة يف عصر البعثة. -
 ئكةخ ا ن مالشيااني.املخلوقات ال مرئية    امل  -
 ســـبيح مو ـــودات العـــامل محتميــــدها م ـــوع مـــن الـــوعي يف اباــــن  يـــع املو ـــودات ابلنســــبة  -

 خلالق ا ممبدع ا.
 مصف القرآن   سه حوا  مخسني مص اً. -
 العامل مسنن العامل. -
أت يــــد الكتـــــ  الســـــمام ة الســــابقة ال ســـــيما التـــــورا  ماالجنيــــل م صـــــحيح   ـــــ   الكتـــــابني  -

    ما.محتر 
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هـ ه االاملـة التحليليـة ملضـمون القـرآن  سـاعد علـأ ا تيـار م نقـيح املـن   امل ئـد مهـي   ــر  
عليــه قــرا    قد ــة ملنــاه  الت ســ  كل ــا م    ي مــدى ا ســ من مــع هــ ا الكتــاض ممضــامينه 

 املتنوعة.
مليـة حلقيقـة كمـا  اكـد هـ ه املرا عـة التحليليـة كيـف  صـعدم املـدار  احلداثو ـة مـع املقاربـة األ

القــرآن، فــاملن   ال بــد  ن  تمــاهأ مــع موضــوع البحــث فكيــف  ــدر  كتــاابً   عــي كــل هــ ه 
األبعاد من   ة مضامنية م تحر  يف  كثر من  ف خ لسا ،  شر عي،  كو  ، مبـن    دو  م 

 هرمنيوايقي،  م   كيكي...  خل.
كتـــاض اال ســـان كمـــا كـــان  كيــف  ســـتند    هـــ ه املنـــاه  مـــع كتـــاض  قـــدم   ســـه كتـــاض ث م 

ألن اال سان ذلـك املو ـود الـ ي  بـد   لقتـه ممـا قبـل هـ ا العـامل م نت ـي »كتاض هدا ة البشر 
   ما بعد ه ا العامل،  ي  ن اال سـان مـن م  ـة  ظـر القـرآن   حـة الـرمح االهليـة م ر ـع اـا  

عضـ ما مال الال اال سـان  م  ىب    ربه؛ مل ا فإن معرفة ث ممعرفة اال سان ال  ن ص ن عن ب
مل  عري   سه، فلن  عري ربه بصور  صحيحة. ممن   ـة   ـرى فـإن اال سـان مـع معرفـة ث 

 «. تمكن من معرفة ماقعه احلقيقي
هــ ه الوق ــة التحليليــة مــع القــرآن الكــرمي مقبل ــا  عر ــف القــرآن مــن القــرآن  ضــعنا  مــام حقيقــة  

،  ق حـــن  دما ـــه م قنيا ـــه ممقدما ـــه كـــتىخ مل   ـــرال الســـاحة القدميـــة ماحلد ثـــة م ن  ـــاً   ســـ ًّيًّ
 ممبادئه ا ع قاً من دراسة عميقة  وهر القرآن.

هــل   ــ ت بعــني االعتبــار الت اســ  العامــة  م التخصصــية كــل هــ ا التنــوع يف  هــداي القــرآن 
ا مموضوعا ه؟ هل الحظن  ن القرآن ظاهر مابان؟ هل الحظن مشوليته مكو يته؟ }منـا فـَرنْانَـ

 .]xl]40يفِّ الكَِّتاضِّ مِّن َاْيٍ {
يف االصلةخ هنا   كثر من عامل ال بد من    ه بعني االعتبار يف بنا  من    م ا تيـار آ ـر 

 يف   س  القرآن الكرمي.
 خ املصدر املتعا  لكتاض ث العز ز. مالً 
تمـــــع، مالتـــــار خ، خ  نـــــوع االتـــــوى القـــــرآ خ ف ـــــو   عـــــي قضـــــاًّيخ العبيعـــــة، ماال ســـــان، ماجمل  يــــاً 

ماأللوهية، مالنبو ، ماملعاد ماآل ر ، مال ي ، مامل ئكة، ماملاضي ماحلاضر  خل... }منا فـَرنْانَـا يفِّ 
 .]xli]41الكَِّتاضِّ مِّن َاْيٍ {
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 «.هدا ة النا  مالعاملني م  را  د من الظلمات»خ اهلدي املركزي هل ا الكتاض  لثاً 
الكتـاض ف ـو لـيه كـاي بيـان آ ـرخ م ـودات ل ظيـة حتكـي خ املوقع الو ـودي اخلـاص هلـ ا رابعاً 

 عن معان ممكنو ت يف   ه املتكلد فحس .

 مالنسبية االا ب بني القرآن ف د
ااعن األارمحة السـل ية ماسـتبدت ابلعقـول، مهـي الـحل  نـادي  ن م مـة الت سـ  ُ جنـزت يف 

رمي، ممـــا علينـــا ســـوى التـــار خ، م ن الســـلف الصـــاو ك ـــا  مام ـــة كشـــف  ـــوامؤ القـــرآن الكـــ
 استعاد  ذلك القاث الت س ي مهضمه ماستيعابه.

له بُعد الما  ف و  زل يف مرحلة أرخييـة معينـة « الن  القرآ »م تر األارمحة  مياهنا ه ا  ن 
مالسلف  قرض منا ل لك الزمن م عـري منـا بل ـة القـرآن م سـلوبه مبيا ـه مابلتـا  ف ـد  قـدر منـا 

 حيح مدقي .علأ ف مه بشكل ص
 كر  ه ا التو ه سلعة الت اس  التارخيية ممينح ا  ا قاً الما يًّا  ُل ي اهلو  ال كر ة ماحلضار ة 
العميقـــة ال اصـــلة بـــني المـــن  لـــك الت اســـ  مالعصـــر احلـــا ، بـــل  ضـــرض عـــر  احلـــائط  ســـئلة 

 العصر، ممشاكله ممشا له، ماملستوى العلمي ماملعريف ال ي بل ه.
مالسياقات العلمية مالثقافية ماملعرفة  ثبتن المر ه ه األارمحة، م ن هـ ا الـقاث ملكن الت ربة 

الت ســ ي الضــخد الــ ي  عتــز  بــه مجُنــل   صــحابه، مل   ــنِّ األمــة عــن قــرا   كتا ــا مــرات ممــرات  
 ي « القــرآن»كثــ  ، م ن كــل الــ ي كتبــه الســابقون لــن  ســد هــ ه احلا ــة املت ــدد  ملمارســة 

م ن ذلك ليه  عتاً «  كرار القرا   للقرآن» ، فحركة الزمن  ثبن الص ة القرآ ية القرا   املتكرر 
  ب يليًّا له بل هو سر  من  سرار  ع االه مبعٌد من  بعاده احلضار ة الدائمة مالثابتة.

 ن   ســـ  القـــرآن حا ـــة مســـتمر ، بـــل  تعمـــ  »فالت ربـــة التارخييـــة  دت    قاعـــد  م ادهـــاخ 
 «.يف الزمان م تاكد كلما  قدمنا

مالساال ملـاذا  تـاا القـرآن     عـاد  قـرا   مسـتمر ؟ ملـاذا ف ـد القـرآن ال  كـون  ا قيًّـا؟ ملـاذا 
 خيتلف ف د القرآن من المان    المان، بل من م سر    م سر؟ 

محماملة ا واض عن ه ه األسئلة  دعو  للوقوي عند العوامـل األساسـية املـاثر  يف ف ـد القـرآن 
 ه م شرح لنا ابلتا  ه ه امل ا ر  مه ه النسبية.م  س  

 خ ابيعة القرآن   سه. مالً 
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 خ اخصية امل سر م صائصه العلمية مالن سية.  ياً 
 خ املعرفة الد نية مسلعة الت اس . لثاً 
 خ مععيات الزمان ماملكان.رابعاً 

 خ قوا ني املعرفة العلمية. امساً 
 ل اخلمسةخملنحلل بشي  من الت صيل ه ه العوام

 :القرآن ابيعة : مالً 
 ن  هــد بعــد  ع ــاالي هلــ ا الكتــاض   ــه  ــ   ال « حقيقــة القــرآن»عرفنــا مــن العلــ  الســاب  

 عو ـه الـزمن مال ميكـن  ن  ـد ه فضـا  المـا !! ف ـو لـري جمـرى الشـمه مالقمـر بتعبـ  الرما ــة 
 الشر  ة.

ــــحل استعصــــأ علــــأ الكثــــ  اســــتيعا ا   اصــــة مــــن   صــــار االةاهــــات مهنــــا  كمــــن امل ارقــــة ال
احلداثو ة يف الت س خ كيف ميكن لكتاض  م     ـزل يف مكـان مالمـان حمـدد ن، مرصـد حركـة 
 مـــة  شـــكلن  ـــدرليًّا مالحـــ   شـــاوا محركت ـــا مقيام ـــا مه روـــا مدملت ـــا..  ن  بقـــأ صـــاحلاً 

 عصيًّا علأ التقادم مالت اي!
دره املتعــا  علــأ التــار خ مالزمــان ماملكــان لقــد  ــاض عــن  ملئــك البعــد ال يــ  يف القــرآن ممصــ

فـــالقرآن م ن كـــان أرخييًّـــا يف حركـــة  زملـــه م ســـبابه ممـــن حيـــث رعا تـــه للنـــ  م متـــه اـــوال مـــد  
 سنة( لكن من حيث مصدره االهلي هو  ي  متعاٍل. 23التنز ل )

بـــني  «.كاالالدما يـــة يف اال ســـانخ )مكـــان م المـــان م مـــاد ( م رمح»هـــ ه العبيعـــة املزدم ـــة 
التارخييــــة مالتعــــا خ التارخييــــة )المــــان م مكــــان م حــــوادث مظــــرمي ماد ــــة( مالتعــــا  )منشــــاه 
ال ي (، ه ه االالدما ية هي الحل  علن هل ا الكتـاض ظـاهراً مابانـاً، مهـي الـحل منحتـه القـدر  

 علأ الت دد دائماً ماالستمرار يف الععا  ماهلدا ة مالتعليد.
 ــة  كاملــه، مم مــا  ُمِت مــن بصــ    قبــة ال ميكــن  ن  ـــيط فالعقــل البشــري م مــا بل ــن در 

 سـرار ال يـ  مفيوضــا ه، م منـا قــد ميسـك بشــعاع مـن  اــعته العد ـد  ماملتنوعــة ماملتكـاثر  كلمــا 
ةدد الزمان م بدلن اجملتمعات، ملكن منو اخلـت  اال سـا ية مالـقاكد املعـريف  سـاعده علـأ ف ـد 

 ارت  صوص عد د  هل ه احلقيقةخ بعاد  عم  يف الكتاض، مقد  ا
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«  ن ث عـز م ــل علــد   ـه  كــون يف آ ــر الزمـان  قــوام متعمقــون فـا زل }قــل هــو ث  حــد{»
 ماآلًّيت من سور  احلد د    قوله عليد ب ات الصدمر.

خ لـــو  ن اآل ـــة  زلـــن يف قـــوم ا مـــات  ملئـــك القـــوم ما ـــن اآل ـــة ملـــا بقـــي مـــن Fعـــن الصـــادب 
لقــرآن لــري  ملــه علــأ آ ــره مــا دامــن الســمامات ماألر ، ملكــل قــوم القــرآن اــي ، ملكــن ا

 «.آ ة  تلوهنا، هد من ا من     م ار
 ن القــرآن حــي ممل ميــن، م  ــه لــري كمــا لــري الليــل مالن ــار، كمــا ةــري الشــمه مالقمــر، »

 «.ملري علأ آ ر  كما لري علأ  ملنا
ابل ه ا القرآن ال  زداد علـأ النثـر مالـدر   ماخ »F ن ر  ً سال  اب عبد ث  Fمعن الرضا 

 ال  ضاضًة؟ فقالخ ألن ث  بار  م عـا  مل لعلـه لزمـان دمن المـان مال لنـا  دمن   ، ف ـو 
 «.يف كل المان  د د معند كل قوم  ؤٌّ     وم القيامة

وااللــه ماوا صــه هــ ه الــرماًّيت م مثاهلــا،  اكــدخ  ن القــرآن م ن كــان الما يًّــا ممكا يًّــا يف  زملــه م 
ما عدام الـ  ن  ـزل فـي د، ملكـن اآل ـة ال حتـدث بسـب  هـ ا البعـد التـارخيي اآلن. لـو قلنـاخ  ن 

، ملكـن «مـوت القـرآن كلـه»أرخيية اآل ة  ع  مووا لكا ن النتي ة كما قال االمام الصـادبخ 
مهـو يف كـل  القرآن مل ُلعل لزمان دمن المان مال لنا  دمن    بل هـو لـري  ملـه علـأ آ ـره

ــــه كتــــاض متعــــاٍل مصــــدره  هلــــيٌّ  يــــ ٌّ، م ســــبته متســــام ة لكــــل  المــــان  د ــــدخ ال لشــــي   ال   
 األالمان؛ ألن ال ات االهلية مستعصية علأ الزمان ماملكان.

 :امل سر اخصية :  ياً 
 الت س  عملية استنعاب لآلًّيت محماملة للكشف عن داللت ا يف مستوًّيوا م بعادها املتنوعة.

ه ه العملية ال  نعل  الباحث امل سر من فراغ بل هو  تحر  يف سـياب االسـتنعاب مبـا هـو يف 
عقـــل  مـــل  صـــورات م تبـــىن  فكـــار  م رؤى ممنـــاه  حمـــدد . ممبـــا هـــو رمح خيتـــزن  حاســـيه 

 ممشاعر مميول محالة رمحا ية معنو ة.
املعنــــوي مملـــا كــــان مســــتوى العقــــول خيتلـــف مــــن م ســــر مآ ــــر، مكـــ لك االســــتعداد الرمحــــي م 

 ت امت من ماحـد    آ ـر، فإ نـا  وا ـه  ف امـاً مقـرا ات متعـدد  للقـرآن الكـرمي، مقـد اهتمـن 
بشــرم  الت ســ  محتــدثن عــن اــرم  امل ســر، ملكــن مــا   منــا يف هــ ا املقــام « علــوم القــرآن»

 من  لك الشرم خ 
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 القابليات ال كر ة للم سر. -   
 االستعدادات املعنو ة للم سر. -ض

عـــد  اـــرم خ من ـــا معرفـــة  ســـباض « يف علـــوم القـــرآن»ملســـتوى األمل ذكـــر البـــاحثون فعلـــأ ا
النـــزمل، العلـــد ابلناســـخ ماملنســـوا، االحااـــة بتـــار خ القـــرآن م ر يـــ  الســـور يف النـــزمل، معرفتـــه 

ألن »،  خل... ممــن  هــد األبعــاد املعرفيــةخ الــتمكن مــن الل ــة العربيــة؛ C  بــار ســ   الرســول 
  مفــ  هــ ا النظــام فمــا مل  كــن لــد نا صــور  عــن النظــام العــام لل ــة العربيــة ال القــرآن الكــرمي  ــا

 ســتعيع  ن  ســتوع  معــا  القــرآن. فيحتــاا امل ســر    االا ِّــ ع علــأ علــد النحــو مالصــري 
ماملعا  مالبيان م  ها من العلوم العربية. مالقدر ال الم  وفره من ه ا الشر  خيتلف اب ت ي 

 د امل سر معا ت ا من القرآن الكـرمي. فمـن  ر ـد  ن  ـدر  فقـه القـرآن مـث ً ال ا وا   الحل  ر 
 تاا    التعم  يف  سرار الل ة العربية ابلدر ة الحل  تا  ـا امل سـر  ذا در  ال ـن القصصـي 

 «.يف القرآن  م اجملاال يف القرآن مث ً 
ــا عملــة مــن العلــوم املر  بعــة ابلت ســ  ممــا  اهلــه المــت   كمــا  شــق  يف امل ســر  ن  كــون ملمًّ

مــن   عــام للت ســ   ــدد فيــه عــن ا ت ــاد علمــي ار قتــه يف الت ســ ، ممســائل االثبــات الــحل 
 ستعمل ا، ممدى اعتماده علأ ظ ـور الل ـأ معلـأ السـنة معلـأ   بـار اآلحـاد معلـأ القـرائن 

 علميًّــا مم  ــات العقليــة يف   ســ  الــن  القــرآ ؛ ألن يف كــل ماحــد مــن هــ ه األمــور   فــاً 
 ظــر عد ــد ، فــ  ميكــن ممارســة الت ســ  دمن در   لــك اخل فــات درســاً دقيقــاً ماخلــرما مــن 

 دراستنا بو  ات  ظر معينة  الف املن   العام للم سر ال ي  س  عليه يف   س ه. 
ـــا بكـــل  لـــك العلـــوم الـــحل  ـــر بط بتلـــك اخل فـــات لعلـــد الكـــ م  فـــ  بـــد  ن  كـــون امل ســـر ملمًّ

 األصول ماحلد ث مالر ال.. حىت  صبح قادراً علأ مضع من    س  مفقه يف   س ه.م 

  :ماملعنوي الرمحي املستوى
ال  ك ي القابليات ال كر ة  م العلمية ماملن  ية يف ف د القرآن، مه ه  صوصـية ابرال  للقـرآن 

 الشـــرم  الكــرمي،   لت ـــا  ـــل الدراســـات الـــحل  تحـــدث عـــن اـــرم  الت ســـ .الحل  ســـت رب يف
ـــا  عـــرد يف كـــل  املعرفيـــة ماملناه يـــة، مال وـــتد البتـــة ابألبعـــاد املعنو ـــة ماأل  قيـــة  ال حـــد ثاً عامًّ

 البحوث العلمية عن املوضوعية ماألما ة العلمية.
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لكــن  صوصــية القــرآن مابيعتــه الــحل  ثر هــا يف العلــ  األمل   ــر  اســتعداداً معنــوًّيًّ مرمحيًّــا 
  اصًّا ليقدر الباحث  م امل سر  ن  بقأ يف مدارات القرآن م ُف  الوحي االهلي.

 ن  صوصية التعا  م لوهيـة املصـدر القـرآ  مالعبيعـة ال ر ـد  لكتـاض ث عـز م ـل  سـتو   
 ات.ه ه القابلي

فالو ود املعنوي للقرآن يف عامله اخلاص، ةعله عصيًّا علأ ال  د علأ الـ  ن ال ميلكـون در ـة 
 . ]xlii]42من االميان ماال  ص مالع ار  الرمحية }الن مَيَسُُّه  ِّالن اْلُمَع نُرمَن{

ُخوَن يفِّ اْلعِّْلدِّ{ }َمَما  ـَْعَلُد أَتْمِّ َلُه  ِّالن ثُ   .]xliii]43َمالرناسِّ
ال  املع ــــرمن الراســـــخون يف العلــــد املامنـــــون مااليعــــون مبرا ــــ  القـــــرآن مبوقعــــه الو ـــــودي ف ــــا 

 الصحيح هد ال  ن  ستوعبون معا يه.
  ما سائر املامنني فبدر ات مت ام ة حس  مستوى  مياهند محس د ال ي .

لل ـة من هنا  ست رض من اد ِّعا  بعـؤ املعاصـر ن  ن ف ـد القـرآن الكـرمي متـاح لكـل مـن    ـد ا
العربيــة!! مكــان القــرآن جمــرد  ــ    دو صــري عــابر. لقــد    ــل هــ ا م مثالــه  ن عمليــة ال  ــد 
 شـــق  في ـــا     ا ـــ  االعتقـــاد  ـــ ا املوقـــع الو ـــودي للقـــرآن الكـــرمي مرا  الو ـــود الل ظـــي 

 احلسي مالكت  للقرآن )ال ي قصر  ظره عليه(، مامت   الص ا  القل  مالرمحي.
 .]xliv]44َدبـنُرمَن اْلُقْرآَن  َْم َعَلأ قـُُلوٍض  َقْـَ اهُلَا{} ََف َ  ـَتَ 

ُبوَن{  .]xlv]45}َك ن َبْل رَاَن َعَلأ قـُُلو ِِّّد منا َكا ُوا َ ْكسِّ
مهــ ه  صيصــة عميقــة للقــرآن الكــرمي فمســتوًّيت ف مــه  ت اعــل مبقــدار االســتعداد الرمحــي  -

 ماملعنوي ال ي بل ه امل سر.
 ابيعة القرآن املعنو ة )يف بعدها ال يـ ( ماخصـية امل سـر ليصـل     ذاً ال بد من سنخية بني

ــن رنب ُِّكـــْد  رمح القــرآن م ــواهره ممعا يـــه؛ فكتــاض ث  ـــور }ًَّي  َ ُـَّ ــا الننــاُ  قَـــْد َ ــا ُكد بـُْرَهـــاٌن م ِّ
 .]xlvi]46َم َ َزْلَنا  ِّلَْيُكْد  ُورًا مُّبِّيًنا{

 .]xlvii]47ا َفَما َلُه مِّن  ُّوٍر{َلُه  ُورً  }َمَمن ملْن َلَْعلِّ ثُ 
ــي بِّــهِّ يفِّ الننــا ِّ َكَمــن منثـَُلــُه يفِّ الظُُّلَمــاتِّ لَــ َنــاُه َمَ َعْلَنــا لَــُه  ُــورًا مَيْشِّ ًتــا فََاْحيَـيـْ ْيَه } ََم َمــن َكــاَن َميـْ

َ ا َكَ لَِّك الُ  َِّن لِّْلَكافِّرِّ َن َما َكا ُوْا  ـَْعَمُلوَن{ نـْ َارٍِّا م ِّ  .]xlviii]48ِبِّ
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ــن ذِّْكــرِّ اَّللنِّ } ََفَمــن َاــرَ  ــَيةِّ قـُلُــوُ ُد م ِّ ــن رنب ِـّـهِّ فـََو ْــٌل ل ِّْلَقاسِّ ْســَ مِّ فـَُ ــَو َعلَــأ  ُــوٍر م ِّ ُ َصــْدرَُه لِّحِّ َح اَّللن
 . ]xlix]49 ُْملَئَِّك يفِّ َضَ ٍل ُمبِّنٍي{

كمــا  ن االلتــزام األ  قــي مالتقــوائي للم ســر  ــنعكه  لــاابً علــأ الت اعــل مــع معــا  القــرآن 
ئقـــه؛ ألن ث  ســـدد هـــاال  املتقـــني ماملخلصـــني م  ـــد  د ســـبل ال  ـــد ممســـالك مم مســـة حقا

 .]l]50البيان }َما ـنُقواْ اَّلل َ َم ـَُعل ُِّمُكُد اَّلل ُ{
مابملقابــل الـــ  ن  عيشـــون ســ ن الـــ ات م فـــول الـــرمح مضــعف االميـــان مالنكـــوص يف متاهـــات 

 اآل م ماملعاصي ستح   عن د  سراره م  واره.
َا َ ْستَـْ زِّئُون{ }ُان َكانَ  ًَّيتِّ ثِّ مََكا ُوا  ِّ بُوا ِبِّ  .]li]51َعاقَِّبَة الن ِّ َن َ َساُؤما السُّوَ ى َ ن َك ن

ــــا آًّيت  كيــــف ميكــــن المــــر  ال  صــــلي مال  صــــوم مال  عــــيش رمح العبــــاد  مــــث ً  ن   ســــر لن
 ــدر   العبــادات يف القــرآن؛ هــل  ســتعيع حقًّــا هــ ا الر ــل  ن  كشــف  عمــاب اآل ــة مهــو ال

ال ــارب املعــريف ماملعنــوي بــني القــرآن معلومــه مســائر الكتــ  مالعلــوم األ ــرى.  ن القــرآن لــيه  
كتاابً  كادمييًّا علميًّا   سره مف  مصعلحات ممعا  ذلك العلد، ه ا الكتاض له  بعـاد   ـرى 

  ستحيل ف م ا يف احلدمد املع ود  يف   س   ي     آ ر.

 :يالت س   القاث سلعة : لثاً 
مــن العوامــل امل مــة الــحل  ث ــرت أرخييًّــا مال  ــزال  ــاثر يف كــل ابحــث  ــامل ف ــد القــرآن الــقاث 
الت ســ ي، فامل ســـر ال  تعـــااأ عـــاد  مــع الـــن  مبااـــر ، بـــل هــو  ســـتعني مبـــا كتبـــه امل ســـرمن 

 ليصل يف النتي ة ل  ح ر ًّيً هنا مف ماً هنا .

   د ـد بعيـد عـن سـياقات الت اسـ  القدميـة  ال ميف   ل  األحيان ال خيـرا هـ ا امل سـر بشـي
قليً ، بل هـو  تبـىن عـاد  من  ـاً   سـ ًّيًّ مـن املنـاه  الـحل اـكنلن أرخييًّـا، كـاملن   األثـري  م 
الب  ــة البيـــا ،  م ال لســـ ي، املـــن   الـــ مقي، املـــن   الك مـــي، م لتـــزم ذلـــك املـــن   يف ف ـــد 

 اآلًّيت الكرمية.
ي مضـــمو يًّا ممناه يًّـــا اـــكل عائقـــاً معرفيًّـــاخ دمن ف ـــد مت ـــدد مبـــا فيــــه هـــ ا الـــقاث الت ســـ  

 الك ا ة للقرآن الكرمي.
لن  ت ر  الكث من  مام سلعة املاضي مالقاث ليخرا عن هـ ا العـوب، مهـ ه مشـكلة عو صـة  

كمـــا ذكـــر  يف -كرنســـن حمدمد ـــة ال  ـــد م ســـبية املعرفـــة الد نيـــة. مملـــا كـــان املـــن   الت ســـ ي 
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 تـــاا     حااـــة علميـــة بعلـــوم اـــىت، كا ـــن البحـــوث يف  لـــك العلـــوم  ثـــل  -  امل ســـراـــرم 
 سق اً للم سر ال  تخعاه   ضاً.

مهنــا مابســد احــقام الــقاث مابســد االلتــزام ابملــن   الكنــائي، خيضــع القــرآن للمنــاه  ماملــ اه  
 األحكام!!العقائد ة  م ال لس ية  م الك مية بل حىت ال ق ية فيما  تعل  ِبًّيت 

هــ ه الســلعة حتــول دمن اال ــدماا احلقيقــي مــع القــرآن م نــع امل ســر مــن الت ــرد مــن املتبنيــات 
 مالقبليات.

ملألسف فإن االةاهات احلداثو ة الحل ا تقدت االست راب يف الت اس  ماملناه  القاثية م دت 
القــرآن ملنــاه   بت د ــد   ســ  القــرآنخ ســقعن بــدمرها يف ســلعة املنــاه  احلد ثــة م  ضــعن

النقد األدو ماهلرمنيوايقا ال ربية، مكرسًة سلعة معرفيـة  ار يـة مقابـل سـلعة معرفيـة دا ليـة. 
 يف الواقع مل   عل هاال  سوى االستعاضة عن سلعة قدمية بسلعة معرفية مستعار .

 :ماملكان الزمان مععيات :رابعاً 
منــو متعـــور م كامـــل ال  توقــف، ممـــن هنـــا كـــل  مــن الَبـــَدهِّي  ن معـــاري اال ســان م تا ـــه العلميـــة يف

 يف المان  كشف اال سان حقائ   د د  عن العبيعة مالعامل ماال سان مالتار خ... خل.

هــ ه املعرفــة املســت د   ــنح اال ســان مســتوى عقليًّــا ممعرفيًّــا  د ــداً  اهلــه ل  ــد اآلًّيت ف مــاً 
   املست دات ماالاكاالت ا د د .م ا راً ل  د املاضني، م اهله لعرح  سئلة  د د  يف ضو 

 عــور التقنيــة   ــر  مشــاكل م عقيــدات مل  ع ــدها اال ســان يف املاضــي، ال ميكــن للم ســر  ن 
  ت افل عن ا  م  ن  ت اهل ا، أل ه حين ا  لن  كون   س ه سوى  سخة لت س   راثي.

فتــه م ســئلته ملـن  كــون ف ــد القــرآن ســوى صــدى ل  ــد الســلف لــه بعيــداً عــن رمح العصــر مثقا
 محتدًّي ه، بعيداً عن رسالة القرآن احلقيقية يف ه ا العصر.

لقد  كنـد القـرآن مشوليتـه معامليتـه مكو يتـه، م ن الـ  ن  ن لقـون علـأ املاضـي مال  راعـون عوامـل 
 الزمان ماملكان  منا  ععنون يف ه ه الشمولية مالكو ية.

 .]lii]52}منا فـَرنْاَنا يفِّ الكَِّتاضِّ مِّن َاْيٍ {
َي  َِّ ن َهَ ا اْلُقْرآُن ألُ  ِّرَُكد بِّهِّ َمَمن بـََلَغ{  . ]liii]53}َم ُمحِّ

 . ]liv]54}َمَما ُهَو  ِّالن ذِّْكٌر ل ِّْلَعاَلمِّنَي{
ْحَدى اْلُكَتِّ ) َا الِّ  .]lv]55( َ  ِّ رًا ل ِّْلَبَشرِّ{35} ِّهنن
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ر  سـلعة الـقاث، فعدم اا ِّ ع امل سر علأ ثقافة العصر، معـدم معيـه مبشـاكله محتدًّي ـه؛  كـ
م ــول دمن ةد ــد ال  ــد القــرآ ، م  ــ  امل ســر عــن  صيصــة م مــة يف القــرآن مهــي عــدم 

 الن اد مالكو ية.
نَـا ئـْ ـَداًدا ل َِّكلَِّمـاتِّ َرو ِّ لََن ِّـَد اْلَبْحـُر قـَْبـَل َ ن  َنَ ـَد َكلَِّمـاُت َرو ِّ َملَـْو  ِّ مبِِّّْثلِّـهِّ  }ُقل لنْو َكاَن اْلَبْحـُر مِّ

 .]lvi]56َمَدًدا{
 م  ه   سره الزمان.« القرآن لري جمرى الشمه مالقمر»

  :احلل مسرابية ال  د  ا قية
كـــل هـــ ه العوامـــل الـــحل حتـــدثنا عن ـــا  ضـــافة    القـــوا ني العلميـــة الـــحل حتكـــد املعرفـــة العلميـــة 
 ماال سا ية )كما  بين ا فلس ة العلوم(  ـدلل مبـا ال  ـدع للشـك جمـاالً  ن  ا قيـة ال  ـد سـراض
 ـــادع، م ن   ســـ  القـــرآن كـــاي فـــرع مـــن فـــرمع املعرفـــة الد نيـــة   ســـ   ســـ   تـــاثر ابلظـــرمي 

 مالتار خ.. ماملشخصات الرا عة للم سر مالت س  مالعصر ماال تصاص ماملن  ...  خل.

 ن الدراسـة االسـتقرائية التارخييـة حلركـة الت اسـ   ا ـد مــا ذهبـن  ليـه فلسـ ة العلـوم مـن  كامــل 
لت ســـ  ة م عورهـــا، مقـــدروا علـــأ  عـــي العد ـــد مـــن العوائـــ  املعرفيـــة، م  اعل ـــا مـــع املعـــاري ا

 العد د من العلوم ماال تصاصات.
فالت ســـ  العلمـــي )بقعـــع النظـــر عـــن االاـــكاالت الـــوارد  يف حقـــه( كـــان  ـــر  حتميـــة لع يـــان 

 املن   الت ر   علأ العلوم اال سا ية مالعبيعية.
رحـه ابقـر الصـدر(  عـو     االمـام متوق ـة علـأ املـن   الت ز ئـي مالت س  املوضوعي )كما ا

فرضته الصراعات ال كر ة، مظ ور مدار  ماةاهات مقابـل االسـ م. ممـا اسـتو   موا  ت ـا 
بنظــرًّيت قرآ يــة  ســ مية  صــيلة؛ فكا ــن احلا ــة    مــن    ســاعد علــأ اســتنعاب ماســتنبا  

 . مهك ا... ظرًّيت من القرآن، فكان الن   املوضوعي.
كما ظ رت اةاهات   ـرى علـأ مسـتوى الشـكل معلـأ مسـتوى املضـمون، م بـدم  ن منعـ  
التحـوالت العلميــة لعلنـا  ستشــري  عمـ  هــ ا التو ــه حنـو منــاه  ماةاهـات   ســ  ة  د ــد  
 قــدر علــأ االســت اد  مــن  ــىن الــقاث، معلــأ  وظيــف الكشــوفات املعرفيــة مالعلميــة ا د ــد ، 

   القرآ  )مال عكه(.م  ضاع ا للن
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  نــا  ستشــري  و ُّ ـــاً  عمــ  حنــو التكامليـــة املن  يــة الــحل ال  ل ـــي  ي مــن   مال  ســـت رب يف 
مســار  حــادي  ل ــي صــي ة القــرآن الشــمولية، مال  ت مــد يف مرحلــة الما يــة ليل ــي كو يتــه، مال 

  ن ل  علأ اكل ماحد، ليل ي  رًّين القرآن معدم   اذه.

 املققح ن  امل :الثالث املعل 
 مام ه ه احلقائ خ  صل للنتائ  التاليةخ  ن  سبية ال  د القرآ  سنة مقا ون  كد ه ا ال  ـد، 
مهـــ ا  مـــر ماقعـــي  ظـــراً لعبيعـــة القـــرآن، محمدمد ـــة العقـــل البشـــري ممســـا ة الـــزمن مالتـــار خ يف 

 الكشف عن  سراره.

صــــأ مــــا  نحـــه لنــــا ظرمفنــــا ملكـــن كيــــف ميكــــن  ن  ن ـــتح علــــأ القــــرآن مبـــا  تــــيح لنــــا بلـــوغ  ق
كمــــــا   عــــــل «  دب معرفــــــة  بســــــط العــــــرب»ممععيــــــات العصــــــر  ن  تحــــــر  حتــــــن اــــــعارخ 

 املثولو ي!!
املــن   التكــاملي املــزدما  ققحــه بوصــ ه رؤ ــة  مليــة حتتــاا     عميــ  م عــو رخ مــن     ــدي 

كــــل   االســـت اد  مــــن التحــــوالت املن  يــــة مالشــــكلية يف   ســـ  القــــرآن، كمــــا  ســــعأ لتوظيــــف
 مععيات الزمان ماملكان م  ضاع ا للقرآن الكرمي.

مـــا هـــو املـــن   التكـــاملي؟ ممـــا هـــي  صائصـــه؟ ممـــا هـــي فوائـــده؟ مآفاقـــه، مملـــاذا  عـــدُّه  كثـــر 
ا ســ اماً مــع ابيعــة القــرآن املزدم ــةخ التارخييــة ماملتعاليــة، م كثــر ماقعيــة يف  عاايــه مــع الــقاث 

  د القرآن.الت س ي، م نوع املناه  م عددها يف ف
التكاملية املناه يـة  تخـ   كثـر مـن اـكل، محنـامل يف هـ ه الدراسـة استقصـا  كـل ال رضـيات 
املمكنة لتكون األارمحة م توحـة علـأ كـل االحتمـاالت الـحل  ـدعو هلـا قرا  نـا السـابقة حلقيقـة 

 القرآن، ملعوامل اال ت ي مالتنوع يف مستوًّيت ال  د. م هد ه ه ال رم خ 

  :م األ ال رضية
التكامل بلحـاظ التـار خ مالتقـدم الزمـا خ فرصـد الباحـث   ـود امل سـر ن م ظـرًّيود يف ربتلـف 
مراحل أر خ الت س   ساعد  علأ استكشاي التحـوالت الكـتى يف أر ـخ الت سـ ، مميك ننـا 

 من الوقوي عند معاٍن  د د  لآلًّيت مالوصول    دالالت  عم .
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ــ ــن الباحــث مــن    ُّ د دمر الزمــان مالتصــور الثقــايف ماملعــريف يف  و ــه امل ســر يف عمليــة كمــا ميك 
 استنعاب اآلًّيت، ممثال ذلكخ اآلًّيت الكو ية الحل  تحدث عن الظواهر العبيعية مالتكو نية.

 .]lvii]57مثالخ قوله  عا  } ََمملَْ  ـََرْماْ َ  ن ََنِْتِّ اأَلْرَ   َنُقُصَ ا مِّْن َ ْارَافَِّ ا{
 .]lviii]58ْمَن َ  ن ََنِْتِّ اأَلْرَ   َنُقُصَ ا مِّْن َ ْارَافَِّ ا{} ََف َ  ـَرَ 

مال توحـات الـحل مـن « مـوت العلمـا »فقد  رامحن من   س ات القدامأ يف ف د اآل تـني بـني 
   هلا  نضد  راٍ   د د     دار االس م.

عنــه النظــرًّيت يف ضــو  النظــرًّيت العلميــة احلد ثــة ميكــن للــبعؤ  ن  ــربط اآلًّيت مبــا حتــدثن 
العلميــة حــول دمران األر  حــول   ســ ا، ممــا  ســببه ذلــك الــدمران مــن ا ضــ ا  يف مســتوى 

 القعبني الشما  ما نوو.
 ف  ا التو ه ما كان ابالمكان الوقوي عنده لوال املعرفة العلمية احلد ثة.

 :الثا ية ال رضية
 ي يف اســتنعاب اآلًّيت مةنــ  التكامليــة املن  يــة مبعــىن  ن  ســتند     كثــر مــن مــن     ســ

 االست راب يف من   ماحد.

لقــد حــامل الكثــ  مــن امل ســر ن املعاصــر ن اعتمــاد هــ ا التو ــه يف  وســيع القاعــد  املن  يــة يف 
استنعاب اآلًّيت، ملكن العر   ال  زال او  ً مال  زال البحـوث النظر ـة   تقـر    الكثـ  مـن 

 الدراسات مالتنقيحات.
 ن اعتمـاد هــ ا التو ـه  صــل بنـا     تــائ   د ـد  مرؤى مبتكــر  يف ف ـد القــرآن  مميكـن ا ــزم

الكـرمي، ألن اال  ـ ب علـأ بعـد ماحــد يف   سـ  اآل ـة  سـ ن ا م قتــل رمح ـا، مثـال ذلـك مــا 
  صي  اآلًّيت من ضمور مما  صيب ا من  اكاالت يف املن   األصو .

ـيُبوا فاألصو  حينما  تنامل آ ة النبا }ًَّي  َ ُـّ  ـٌ  بِّنَـبَـٍا فـَتَـبَـيـننُـوا َ ن ُ صِّ َ ا الن ِّ َن آَمُنوا  ِّن َ ا ُكْد فَاسِّ
ََ اَلٍة فـَُتْصبُِّحوا َعَلأ َما فـََعْلُتْد َ دِّمِّنَي{  . ]lix]59قـَْوًما عِّ

ـــة  ـــدل  ن الثقـــة  م  ألن كـــل  ـــه  ن  عبـــ  علـــأ اآل ـــة منعـــوب/ م  ـــوم؛ ليستكشـــف  ن اآل 
  بارا ه.العدل ال ل  التبنيُّ يف  

مخيو  مناقشات م داالت حول العناصر الل و ة املتوافر  يف اآل ة الكافلة للم  وم، ممـا هـي 
 ابيعة القيود الحل اب ت ا ها  نت ي حكد الو قة العدالة...  خل.
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فنخــرا  ــ ه العر قــة عــن معــاٍن عميقــة لآل ــة ميكــن استكشــاف ا لــو ركنبنــا بــني املــن   الل ــوي، 
  قي، ال ق ي، األصو ، احلضاري...  خل.اال تماعي، األ 

 :الثالثة ال رضية
 التكامل هنا  قصد به التوفي  بني آليتني  م اكلني  ساسني من  اكال الت س .

 خ الت س  الت ز ئي.الشكل األمل
 خ الت س  املوضوعي.الشكل الثا 

يـــ  املع ــــود يف ف ـــي الشـــكل األمل  عـــال امل ســـر القـــرآن ســـور  ســـور  مآ ـــة آ ـــة حســـ  الق 
 الكتاض.

 مــا الت ســ  املوضــوعيخ فينعلــ  امل ســـر مــن قضــية مــا  م ســـاال ماقعــي  ــامل  ن ليــ  عنـــه 
ا ع قاً من ةميع اآلًّيت القرآ ية الـحل  بحـث ذلـك املوضـوع؛ ليخـرا يف الن ا ـة بنظر ـة قرآ يـة 

 حول القضية املبحوثة.

 ما املقصود من املن   التكاملي املزدما؟ 

ــــاه  علــــأ مســــتوى املضــــمون القــــرآ ، مفــــ  هــــ  ــــزاما بــــني التكامــــل يف املن ا املــــن   املقــــقح  
 مالتكامل املناه ي علأ مستوى الشكل.

ف ـــــي املســـــتوى الثـــــا خ  عتمـــــد ار قـــــة ةمـــــع بـــــني العر قـــــة الق يبيـــــة مالعر قـــــة املوضـــــوعية )يف 
عاب آ ـــة مـــن الشــكل(،  عـــ خ  ن َن ــ  آًّيت القـــرآن ســور  ســـور  مآ ــة آ ـــة ملكــن عنـــد اســتن

آًّيت الكتـــاض  تحـــر  بنيـــة استكشـــاي املوضـــوعات مامل ـــاهيد القرآ يـــة عـــت اســـتنعاب اآل ـــة، 
مذلــك بت ميــع كــل اآلًّيت الــحل  تمحــور حــول موضــوعات لكــل آ ــة، معــت مــا  عرحــه الواقــع 

 من  سئلة  تعل  بتلك املوضوعات؛ للكشف عن النظر ة القرآ ية يف ذلك املوضوع.
ضـمون فـ   قـف امل سـر موق ـاً سـلبيًّا  الا   ي اةـاه   سـ يٍ  فق يًّـا كـان  م  ما علأ مستوى امل

ل وًّيًّ  م عرفا يًّا  م ا تماعيًّا... ف و  ستعني بكافة املناه  ليسلع ا علأ آًّيت الكتـاض، ألن 
التكامليــة املناه يــة  اكــد  ن احلقيقــة القرآ يــة ال ميكــن  ن  قــقض من ــا مــا مل  ســل ط كــل هــ ه 

ات م ســــتوع  كــــل هــــ ه األحكــــام، فاحلقيقــــة القرآ يــــة عصــــية  ن  اســــر دا ــــل ســــياب األدم 
 مدرسي ما  م من   حمدد!!
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 مهك ا  صل    قاعد  املن   التكاملي املزدما.
مميكن  ن  ععي مثاالً علأ ذلك من   ل  حدى قصار السور القرآ يـةخ سـور  العصـر مـثً ، 

 ف  ه السور  ذات اآلًّيت الث ثخ
خ }َماْلَعْصــــرِّ{ ال بــــد  ن  بحــــث امل ســــر ا ع قــــاً مــــن اآل ــــة ظــــاهر  القســــد يف القــــرآن ألم اآل ـــة ا

الكرمي،  ماًلخ  صنيف ه ه األقسام علأ  سا  ظواهر ابيعية )الليل، ال  ر، الن د، الش  ( 
 ظواهر  يبية، )الناالعات، النااعات...( هل هنا  ظواهر   رى؟

 استخدامات ل أ العصر يف القرآنخ 
 ـــ ا  ســـاعد  علـــأ حتد ـــد املـــراد مـــن العصـــرخ ملعلنـــا قـــادر ن علـــأ  ـــر يح  ي ف ـــد مـــن  ف ـــام ف

امل ســـر ن الســــابقني ماالةاهــــات املختل ـــة البيــــا ، اال تمــــاعي، العرفـــا ...  خل. املــــراد مــــن هــــ ا 
 الل أ )هل هو مقن حمدد يف اليوم، مرحلة أرخيية معينة، ظاهر  أرخيية...(؟

 } ِّنن االِّ َساَن َل ِّي ُ ْسٍر{خخ اآل ة الثا ية
اآل ــة ال بــد ل  م ــا مــن ةميــع كــل اآلًّيت الــحل  تحــدث عــن اال ســان، ابيعتــه،  صائصــهخ 

 الن سية، ا سمية، ال كر ة،  كرمي اال سان. مبعىن آ رخ  ظر ة القرآن يف اال سان.
ن ذلـــك يف ضــو  ذلـــكخ  بحـــث يف م  ــوم اخلســـران يف القـــرآن عمـــع اآلًّيت الــحل  تحـــدث عـــ

 امل  وم.
 ا  سال ملاذا كان اال سان يف  سر؟

لصنْتِّ{خاآل ة الثالثة حلَْ  ِّ َم ـََواَصْوا ابِّ َاتِّ َم ـََواَصْوا ابِّ  خ } ِّالن الن ِّ َن آَمُنوا َمَعمُِّلوا الصناحلِّ
هنـــا البحـــث  نصـــ  علـــأ م  ـــوم االميـــان، م  ـــوم العمـــل الصـــاو، التواصـــي ابحلـــ ، التواصـــي 

 ابلصت.
  ـتح  مامنــا يثـاً ممتـداً هلــ ه امل ـاهيد األربعـة، ممتعلقاوــا م كـون  تي تـه  ظر ــة قرآ يـة عــن  اآل ـة

حقيقــة االميــان مم  ــوم العمــل الصــاو يف القــرآن، احلــ ، مالتواصــي ابحلــ  مالتواصــي ابلصــت، 
 امل  وم القرآ  للصت، مماذا  ع  التواصي ابلصت.

لوصــول    هــ ه النظــرًّيت  ستحضــر كــل  ســئلة الواقــع مامل ســر مهــو لمــع اآلًّيت القرآ يــة ل
ممشاكله يف عملية االستنعاب، ف ي قضـية الصـت مـث ً ال بـد  ن  لـل م نقـد امل ـاهيد السـلبية 
 عن ه ه القيمة األ  قية مالحل ساد يف ا عباع الكث  ن  هنا مبعىن االستس م للواقع الردي .
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 ن ُ شــخ ِّ  لنــا ظــواهر ا تماعيــة  عــ    ــدعو  كــ لك يف البحــث عــن م  ــوم االميــان ميكــن
لتنقـــيح بدقــــة احلــــد ال اصـــل بــــني الك ــــر ماالميـــان قرآ يًّــــا مهــــل ذلـــك ممكــــن؟  اصــــة يف ضــــو  

 استشرا  ظاهر  التك   املر عة!!
ا  عـال الباحـث كيـف  ثـنل االميـان مالعمـل الصـاو مالتواصـي ابحلـ  مالتواصـي ابلصـت من  ــاً 

 م ه عن دائر  اخلسران.ل  ح اال سان م ر 
مابلنتي ة فالسور   لخ  املن   االس مي يف حتقي  السعاد  اال تماعية مالنظام اال تمـاعي 

 األكمل، مهي  اسه ذلك علأ  ركان  ربعةخ
 التواصي ابلصت. -التواصي ابحل   -العمل الصاو  -االميان 

 ال كر    اصيل
ــــا معــــىن التكــــاملي املــــزدما مقــــد ــــ  هــــ ا املــــن   دفعــــاً بعــــدما ا ضــــح لن ــــاالً مبســــعاً لتعبي منا مث

للتشــكيك الــ ي قــد  ثــ ه الــبعؤ حــول التنقــيح املن  ــي مةد ــد املــن   يف الت ســ  )م ن كنــا 
فيما سب  قدمنا املترات الكافية(  سوب بعؤ الرماًّيت الحل  اكد يف  وهرهـا فكـر  التكامـل، 

 م ن ه ا القا ون ساٍر     وم القيامة.

ا   ـزل عليـه الكتـاض  ـوراً ال ُ ع ـا مصـابيحه، مسـرا اً ال خيبـو  وقـده، خ »Fملامنني عن  م  ا
ميـــراً ال  ـــدر  قعـــره، ف ـــو  نـــابيع العلـــد ميـــوره، ميـــراً ال  نزفـــه املســـتنزفون، معيـــون ال  نضـــب ا 

 «.املاحتون، ممناهل ال   يض ا الواردمن
فتحــن  ز نــة فينب ــي لــك  ن  نظــر  آًّيت القــرآن  ــزائن، فكلمــا»عــن االمــام ال ــن العابــد نخ 

 «.في ا
 «. منا  زل كتاض ث ُ صد ِّب بعضه بعضاً، ف   ك بوا بعضه بعضاً خ »Cمعن الن  
 «. ش د بعضه عن بعؤ، م نع  بعضه عن بعؤخ »Fمعن علي 
اســتنعقوا القــرآن ملــن  نعــ  ملكــن   ــتكد عنــه، مال  نعــ  بلســان مال بــد لــه خ »Fمعــن علــي 

 «.ا  نع  عنه الر المن  ر ان م من

 م صائص ا ا د د املن   مقومات
 ميكن  ن  شرح  صائ  ه ا املن   ابلنقا  التاليةخ
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الوحـــــد  املوضـــــوعية للســـــور خ فســـــلبية الت ســـــ  املوضـــــوعيخ   ـــــه  عـــــد الوحـــــد  املوضـــــوعية  *
 للوحدات األساسية يف القرآن الكرميخ )السور (.
عأ لتعميــــ  االســــتنعاب مــــن الــــدا ل بــــل اــــرح هــــ ا املــــن    ــــافأ علــــأ هــــ ه الوحــــد  م ســــ

  اكاالت الواقع يف حدمد املوضوعات الحل  عرح ا السور    س ا.
 ربط اآلًّيت ببعض ا ) صد   بعضه بعضاً(خ *

يف الت ســ  الت ز ئــيخ ال   ــتد امل ســر ابلــربط بــني اآلًّيت الــحل  عــال املوضــوع   ســه، مــع  ن 
ظــواهر العبيعيـة ماال تماعيـة مالتارخييــة، يف مـرات عد ــد  القـرآن يف  سـلوبه  عــال الكثـ  مـن ال

ميف مواضــع ربتل ــة، هــ ا سيســقط امل ســر يف رؤ ــة  زئيــة هنــا مف ــد  زئــي هنــا ، مرمبــا ُ ضــي ِّع 
علـــأ   ســـه فرصـــة استكشـــاي دالالت م مـــة، مثـــال ذلـــكخ عنـــدما  قـــر  اآل ـــةخ }َ ـــالُِّ  ُكـــل ِّ 

 .]lx]60َاْيٍ {
ي َ ْحَسـَن ُكـلن َاـْيٍ  َ َلَقـُه{ هـ ا الـربط  ـوحي لنـا مبعـىن  د ـد  ن م ربع ا بقوله  عـا خ }الـن ِّ 

ا مــال ماخللقــة قر نــان فكــل مــا م ــد يف عــامل املخلوقــات مــن  لــ  موصــوي اب مــال، مثــالخ 
 ُضوضِّ َعَلي ِّْد َمالَ الضنال ِّنَي{.

َ
رَاَ  الن ِّ َن  َ َعمَن َعَلي ِّْد َ  ِّ امل   قر  يف سور  ال احتة، }صِّ

ـَ َدا   كن بضد قوله  عا خ }فَاُْملَئَِّك َمـَع الـن ِّ َن  َ ـَْعـَد ثُ مل ـد ِّ قِّنَي َمالشُّ ـَن الننبِّي ِّـنَي َمالص ِّ َعلَـْي ِّد م ِّ
 .]lxi]61َمالصناحلِِّّنَي َمَحُسَن  ُملَئَِّك َرفِّيًقا{
ــن ُذر ِّ  ماآل ـة } ُْملَئِّـَك الـن ِّ َن  َ ـَْعـَد ثُ  ـَن الننبِّي ِّـنَي مِّ  ـنةِّ آَدَم َمممِّـنْن َْحَْلنَـا َمـَع  ُـوٍح َممِّـن ُذر ِّ نــةِّ َعلَـْي ِّد م ِّ

ـــــــْي ِّْد آًَّيُت الـــــــرنْْحَن َ ـــــــرُّما ُســـــــ نًدا  ـــــــأ َعَل َل ـــــــا  َِّذا  ـُتـْ َن ـــــــرَاهِّيَد َم ِّْســـــــرَائِّيَل َمممِّنـــــــْن َهـــــــَد ـَْنا َماْ تَـبَـيـْ  ِّبـْ
 .]lxii]62َمُبكِّيًّا{

ملوضوعية للسور  مفتح  بواض  د ـد  امل  وم القرآ خ ه ا املن    ضافة    ضمان الوحد  ا *
لـــدالالت اآل ـــة، ميـــنح الباحـــث  م امل ســـر  ن  قـــف عنـــد امل  ـــوم القـــرآ  بـــل النظر ـــة القرآ يـــة 

 مذلك من   ل ةميع اآلًّيت الحل  تمحور حول املوضوع.
قنـاه فعالية الثقافة القرآ يةخ ه ا املن   ميكن  ن  كـون لـه فوائـد  ربو ـة  عليميـة م مـة فلـو ابن  *

علأ قصار السور ميكن للعالـ   ن ميتلـك ثقافـة قرآ يـة ماسـعة، م ن  قـف عنـد م ـاهيد قرآ يـة 
ـــــ  عمـــــ  مدقـــــة يف ف ـــــد  لـــــك الســـــور.  ضـــــافة     ـــــ       ا  ـــــة كث ـــــد  م ظـــــرًّيت قرآ ي عد 
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ـــــحل   رضـــــ ا الواقـــــع م ســـــئلته.. ابالســـــت اد  مـــــن كـــــل االةاهـــــات  االمتـــــدادات مالتوســـــعات ال
 الت س  ة.

  ملية محلول اكاالت  : ا ة
 يف  تام الدراسة ال بد  ن  قر  ن هنا  عد   اكاالت قد  رد علأ ه ا الن  خ

خ صعوبة االحااة بكل االةاهات ماملناه خ مذلك للحا ة الستقصـا  كـل الت اسـ .. ميف  مالً 
الواقـــعخ  قـــر  ـــ ه الصـــعوبة لكـــن ميكـــن  عي ـــا ابلتوســـل بعـــد  آليـــاتخ من ـــا اعتمـــاد الشـــكل 

ـــــة املعاصـــــر  ماالمكـــــا ت الواســـــعة ا  مـــــاعي يف العمـــــل، االســـــت اد  مـــــن التقنيـــــات الكمبيو ر 
 للت ميع ماملقار ة مالبحث...  خل.

ـــاً  ـــن   عمد ـــه   ســـ  القـــرآن ابلقـــرآن مهـــ ا لـــيه عد ـــد، ملكـــن هنـــا ميكـــن القـــولخ  ن   ي خ ال
فقط بني آ ة م  ـرى،  صوصية املن   املققح يف التاكيد علأ استقصا  كل اآلًّيت ال الربط 

 مالنقعة الثا ية هيخ التاكيد علأ التنوع املناه ي ماالست اد  من كل املدار .
 خ التكرار ال ي سيقع فيه امل سرخ لثاً 

مالــرد لــيه ابلضــرمر   ن   ســر كــل القــرآن، بــل ميكــن االكت ــا  بت ســ  بعــؤ الســور، مذلــك  
 كاٍي يف  براال   ية املن  .

  ـــددها املــن   املقـــقحخ ملكــن ةميــع اآلًّيت  عـــ   ل ــا  الســـياب، فــنحن  نكـــر  خ ســياب اآلًّيترابعــاً 
 امل المة بني األمر ن، م دعو    األ   بعني االعتبار السياب حني ةميع اآلًّيت.

خ قــد  عــرح  اــكال االســت راب يف   اصــيل مع قــات اآلًّيت مهــ ا  ســقعنا يف مشــكلة  امســاً 
مهو   ال الواقع م سئلته، مبعىن   كد  عودمن بنا    الثنائيـة من  ية  عاها املن   املوضوعي 

 ماقع(. -    -  ( بعدما  سه املن   املوضوعي معادلة  د د  )ماقع  -)   
يف مقام الرد ميكن القولخ   نا حنافأ علأ رمح معادلـة الـن  املوضـوعي؛ ألن صـاح  املـن   

سـئلة عصـره مهوا سـه. كـل مـا يف األمـر   ـه التكاملي مهـو  تعـااأ مـع السـور القرآ يـة  مـل  
ــــحل  تعامــــل مع ــــا،  عــــ   ن الســــور  ــــاار  ســــئلة الواقــــع   لتــــزم ابملشــــاكل يف حــــدمد الســــور  ال

 مهوا سه الحل عليه  ن لد هلا  واابً م اصل هلا  ظرًّيت مم اهيد قرآ ية.
واقـع ع قـة متينـة ال بل امل سر يف الن   التكاملي  امن بكـل كيا ـه  ن الع قـة بـني القـرآن مال

 ميكن الت كيك بين ما، استناداً    مقولة القرآن كتاض  دم   مالو ود كتاض  كو  .
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مــع االلت ــات لكــل هــ ه االاــكاالت مبعــد   ــراد كــل  لــك الــردمد ميكــن القــولخ  ن   اصــيل 
ل املن  ، مقوما ه، عوائقه،  اكد مر    رىخ  ن ه ا الـن   ال  نعلـ  مـن  ـري فكـري  م  ـد

 خنبوي، ه ا الن   استند يف قيامه     سبية املعرفة الد نية مقوا ني  كامل العلوم.
ف  ه النسبية مه ا الت امت قا ون أرخيي، مسنة ال بد  ن  قبل  ـا، ملكـن ال بـد ابملقابـل مـن 
احلـــد مـــن  عوروـــا مســـلبياوا، بشـــح  كـــل االمكـــا ت ماألدمات للقـــرض  كثـــر مـــن احلقـــائ  

 عي هوامش اخلعا ماالاتباه يف معارفنا الد نية.الد نية، م 
فكــان هــ ا املــن   الــ ي  ســت يد مــن كــل ععــا ات التــار خ الت ســ ي ملكــن ال  قــف عنــده، 
م ُ ــىن مــن كــل اآلرا  لل ــوص يف كــل يــوث القــرآن املتعــدد  م ســلط علــأ الــن  كــل املنــاه  

   قرض معىن م دب ف د.ال كر ة مالبيا ية مالعرفا ية ماال تماعية...  خل ليصل   
هــ ا املــن   لــيه ابلســ ل ممارســته م عبيقــه ر ــد ال وائــد العلميــة مالقبو ــة الــحل ذكــر  بعضــ ا. 
 ملكن  قولخ  ن هنا  عد   دمات مآليات ميكن االست اد  من ا يف سبيل  ن ي  ه ا الن  خ

 كاملعا د ماملوسوعات القرآ ية.  -1
 لوم الشرعية م اصة يف القرآن مالت س .الدراسات حول مناه  البحث يف الع -2
 املعلوما ية مالتام  الكمبيو ر ة مابكة اال ق ن. -3
  تا ات مراكز البحوث امل تمة ابلقرآن معلومه. -4
 األعمال األكادميية املتخصصة ابلقرآن مالت س . -5
 التو ه للتاليف ا ماعي. -6

ل ماسساِت لعلـه  عـري ار قـه    الت سـ  يف  ن ه ا املن    تاا      د علمي مركنز معم
 األمل املنظور  ن اا  ث.
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